Údajný chemický útok v Sýrii:
Server WikiLeaks usvědčil OPCW z
falšování informací
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WikiLeaks publikoval dopis jednoho ze spolupracovníků OPCW (Organizace pro
zákaz chemických zbraní) v Sýrii řediteli kabinetu organizace Robertu
Fairweatherovi. V něm hovoří o tom, že jeho kolegové falšují informace o tom, co
se stalo.
Podle slov autora dopisu, v redigované verzi zprávy organizace se informace
uváděly neúplně. V dalších zprávách se rovněž uváděly lživé informace.
Jako příklad uvádí redigovanou část zprávy, kde se hovoří, že mise provádějící
vyšetřování má potvrzení o použití chlóru během chemického útoku. Autor přitom
tvrdí, že byly objeveny jen malé částečky této chemikálie, které je možné najít
v běžném bělidle. To označuje za licoměrné.

Jak bylo informováno v originální verzi zprávy, mise nenašla dostatečné množství
potvrzujících informací pro to, že v kontejnerech odhalených na místě „útoku“
byly otravné látky. Z redigované části zprávy ovšem tyto informace zmizely.
Kromě toho autor poukazuje na to, že z nové verze zprávy byly smazány poznámky
komise týkající se symptomů zasažených lidí. Ty byly rozdílné ve srovnání se
symptomy, které je možné vidět u obětí chemické otravy.
Ze zprávy byla také zcela smazána část, kde se hovořilo o místě, kde se nacházely
kontejnery na místě události. Jednalo se o analýzu o tom, zdali byly použity při
chemickém útoku, nebo zdali se pouze nacházely na daném místě.
V závěru autor zmiňuje, že takové změny ve zprávě zvyšují úroveň podjatosti. To
může zpochybnit celou reputaci mise organizace.
WikiLeaks informoval, že korekce ve výsledné části zprávy mohly být učiněny na
základě příkazu ředitele OPCW v té době, jímž byl turecký diplomat Ahmet
Üzümcü.
Západ obvinil Damašek z chemického útoku na syrské město Dúma ve východní
Ghútě, k němuž mělo údajně dojít 7. dubna roku 2018. V odpovědi vyhrožoval
vojenskými útoky. Jako důkaz o chemickém útoku použila organizace Bílé
přilby video, na kterém mají být údajně zranění v důsledku útoku –
obyvatelé Dúmy, a to včetně dětí. Později lidé, kteří byli zachyceni na
videu, informovali, že žádný útok neviděli. Jeden z nich řekl, že neznámý
lidé vytvářeli ve městě paniku a následně se pokoušeli shromáždit lidi v
nemocnici. Tam je polévali vodou a nic nevysvětlovali. Následně je
propustili. Lékaři, kteří se v tu dobu nacházeli v nemocnici, potvrdili, že
pacienti nevykazovali příznaky chemického útoku.
Ruské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že cílem zveřejňování informací o
chemickém útoku ze strany syrských vládních vojsk, je ospravedlnit možné
vojenské zásahy z vnějšku. V ruském generálním štábu přitom dříve mluvili o
přípravě provokace ve Východní Ghútě ze strany ozbrojenců. Mělo se jednat o
inscenaci použití chemických zbraní.

Komentář: Stojí za to si připomenout, jak ochotně mainstreamová média v

ČR i SR publikovala zprávy o údajném chemickém útoku:
Děsivé záběry z Dúmy. Chemický útok v Sýrii odsoudil Trump, vyčítá ho i
Asadovu spojenci Putinovi (Seznam.cz)
Vyšetřování OPCW vyvrátilo tvrzení Ruska a Sýrie, že v Dúmá žádný
chemický útok neproběhl. Děti zabíjel chlor (Lidovky.cz)
Celé rodiny se udusily, líčí svědci útok v syrském Dúmá. “Zvíře Asad”
draze zaplatí, varuje Trump (Aktuálně.cz)
Chemický útok? V sýrskej Dúme sú desiatky obetí (Pravda.sk)
Plynový útok v Sýrii zabil 40 lidí, tvrdí záchranáři. Trump pohrozil Asadovi
(iDnes.cz)
Syrské lidskoprávní organizace: město Dúmá se stalo terčem chemického
útoku, zahynuly desítky lidí (iRozhlas.cz)
Těžko se dočkáme omluvy za šíření fake news. Dopadne to podobně jako v
případě neustálého omílání zpráv o údajném ruském ovlivňování amerických
prezidentských voleb. Jak napsala Tereza Spencerová ve svém komentáři na
iPrima: “Ať už si kdokoli o Asadovi myslí cokoli, a ať už západní
mediální mainstream o skandálu mlčí jakkoli důsledně (a zároveň i
výmluvně), prostým faktem zůstává, že USA a Západ obecně při své
další vojenské intervenci znovu obelhávají světovou veřejnost.”
Prestavba Sýrie bez jej ropy
Sýrie: Mír nastane tehdy, až bude odstraněna džihádistická ideologie

